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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

         

 Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn huyện vào ngày 

13/5/2019 tại xã Châu Sơn, đến ngày 3/6/2019 đã lây lan trên 12/12 xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 2/8/2019 có 71 thôn, 340 hộ có lợn mắc bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy, số lợn tiêu hủy là 972 con, trọng lượng 

tiêu hủy: 49.157,5 kg, với số tiền hỗ trợ là 1.576.049.500 đồng. Số tiền chi cho 

các hoạt động là 723.884.000 đồng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện các Chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 31, 

4B đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, phân công ca trực đảm 

bảo 24/24h. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và phun khử trùng tiêu độc các 

phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn huyện, do đó 

đã ngăn chặn được việc vận chuyển động vật (lợn) không rõ nguồn gốc vào địa 

bàn huyện. 

Đến nay tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện đã cơ bản ổn 

định, hầu hết các xã, thị trấn không xuất hiện dịch trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày có ca xuất hiện cuối cùng (có 9/12 xã thị trấn từ 30 ngày trở lên không có 

dịch, có 2/12 xã từ 24 ngày đến 27 ngày trở lên không có dịch ). Trong tổng số 

71 thôn mắc dịch: có 66 thôn từ 30 ngày trở lên không phát sinh dịch, 4 thôn từ 

24 ngày đến 27 ngày không xuất hiện dịch trở lại. Riêng xã Đình Lập ngày 

28/7/2019 có 01 hộ có lợn mắc bệnh tiêu hủy 9 con, trọng lượng 292 kg).   

Đến thời điểm hiện tại số lợn trên địa bàn huyện chỉ còn khoảng 500 con 

lợn, trung bình mỗi con 20- 30kg, chủ yếu các hộ chăn nuôi rải rác, việc duy trì 

hoạt động của các Chốt kiểm dịch một tháng huyện phải chi từ nguồn ngân sách 

nhà nước khoảng 180.000.000 đồng. Các lực lượng tham gia phối hợp trực chốt 

thực hiện nhiệm vụ, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, còn phụ trách công việc 

chuyên môn của cơ quan, đến nay tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 

huyện đã cơ bản ổn định, hầu hết các xã, thị trấn không xuất hiện dịch trong 

vòng 30 ngày. Từ nguyên nhân trên UBND huyện Đình Lập trân trọng đề nghị 

UBND tỉnh xem xét, cho rút 02 chốt kiểm dịch tạm thời tại Quốc lộ 4B ( xã Bắc 

Lãng) và Quốc lộ 31 (xã Lâm Ca) trên dịa bàn huyện Đình Lập. 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát vận chuyển, phun tiêu độc khử trùng tại chợ và các xã, thị trấn. 

 



Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng đề nghị UBND tỉnh xem xét./. 
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- Như trên (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi Cục thú y tỉnh; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;     (eOffice) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Các phòng: NN và PTNT, TC-KH, 

 TTDVNN; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
 


		2019-08-16T08:54:15+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập<ubnddinhlap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




